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Νέα Σμύρνη 22-11-2021
Αριθ. Πρωτ: 1858

ΣΜΕ 1/2021
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Το Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Νέας Σμύρνης» ανακοινώνει
την πρόσληψη με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου ενός Παιδοψυχίατρου για την παρακολούθηση των
τετρακοσίων (400) βρεφών και νηπίων που φιλοξενούνται στα επτά (7) τμήματα των βρεφονηπιακών
σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής αυτής και για δώδεκα (12) μήνες.
Έχοντας υπόψη:
1. Το υπ’ αριθ. Πρωτ 14626/26-02-2021 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών Δ/νση Προσωπικού ΟΤΑ,
Τμήμα Προσωπικού ΙΔΟΧ, σχετικά με τον προγραμματισμό προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού έτους 2021
στους ΟΤΑ α΄ και β ΄βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών.
2. Την υπ’ αριθ. 12/2021 Απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. περί αναγκαιότητας υποβολής αιτήματος για την
πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού με ΣΜΕ με κάλυψη της δαπάνης από αυτοτελείς πόρους.
3. Την υπ’ αριθ. Πρωτ. 5241/26-05-2021 βεβαίωση του ΑΣΕΠ, σύμφωνα με την οποία έγινε δεκτό το αίτημα
του Ν.Π.Δ.Δ. για κάλυψη τεσσάρων ( 4) θέσεων ΣΜΕ.
4.Την υπ’ αριθ. Πρωτ 34884/24-03-2021 έγκριση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής σχετικά με το
αίτημα μας
5. Το υπ αριθμ. Πρωτ 57270/2-08-2021 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών «Περί Έγκρισης συμβάσεων
Μίσθωσης έργου στους ΟΤΑ με κάλυψη της δαπάνης από κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους.
6. Την 47/2021 απόφαση του Δ.Σ του ΝΠΔΔ «περι Επανακαθορισμού Ειδικοτήτων ΣΜΕ μετά από περικοπή
του αρχικού αιτήματος»
7.Το υπ αριθμ. Πρωτ 118846/29-09-2021 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησής Αττικής «Έγκρισης
σύμβασης μίσθωσης έργου τριών ιατρών»
8.Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 και παρ. 4 περ. β του ν. 2527/97, όπως ισχύει.
9.Τις διατάξεις του Ν.3852 /2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/2010), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
10.Τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών
Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54/τ. Α΄).
11.Τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2190 /1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή
προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/τ .Α΄), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
12.Τον Οργανισμό Εσωτερικής Λειτουργίας. (ΦΕΚ 2075/Β/26-08-2013) του Ν.Π.Δ.Δ. Κέντρο Κοινωνικής
Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νέας Σμύρνης.

Περιγραφή έργου
Συμβουλευτική Παιδαγωγών και γονέων των βρεφονηπιακών σταθμών του Δήμου Νέας Σμύρνης.
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Εισηγητής παιδοψυχολογικών θεμάτων σε συγκεντρώσεις γονέων τέσσερις φορές το χρόνο.
Συστηματική παρατήρηση των παιδιών και ανάλογες παραπομπές, όπου χρειάζεται, με σκοπό την ομαλή
και ολόπλευρη ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη των βρεφών και νηπίων μέσα από την επιστημονική
υποστήριξη του ειδικού φορέα.
Τόπος εκτέλεσης του έργου

Α/Α ΚΤΙΡΙΟ
1.

Α΄ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

2.

Β ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

3.

Γ΄ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

4.

Δ΄ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

5.

Ε΄ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

6.

ΣΤ΄ ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

7.

Ζ΄ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

Διάρκεια έργου
Από την υπογραφή της σύμβασης και για δώδεκα (12) μήνες.
Αμοιβή
Η αμοιβή θα ανέλθει στο ποσό των 12.000.00€.
Απαιτούμενα προσόντα
α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
(Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
β) Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος, ή βεβαίωση εκδιδόμενη από αρμόδια διοικητική αρχή ότι ο
υποψήφιος πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του Ιατρικού Επαγγέλματος. γ)
Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου ιατρικής ειδικότητας Παιδοψυχίατρου.
δ) Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου.
ε) Εκπλήρωση της υποχρεωτικής άσκησης υπηρεσίας υπαίθρου, αποδεικνυόμενη με βεβαίωση του
Υπουργείου Υγείας ή βεβαίωση του Υπουργείου Υγείας ότι δεν απαιτείται.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και
αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας. Η ανωτέρω προθεσμία
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λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα
(δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Η παρούσα ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου καταχωρίζεται στην
διαδικτυακή πύλη https://diavgeia.gov.gr/ (Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και αναρτάται: α) στον πίνακα
ανακοινώσεων του Ν.Π.Δ.Δ. β) στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Νέας Σμύρνης. Η προθεσμία
υποβολής των αιτήσεων είναι 10 μέρες, αρχόμενη 23-11-2021.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους στα γραφεία των διοικητικών
υπηρεσιών του Ν.Π.Δ.Δ. στη διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου 18, ΤΚ 17121 (τηλ. επικοινωνίας:
2132025919).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ.
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